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Agenda VVG

• Förslag till gemensam hantering av två statsbidrag riktade till regionen: 

- Statsbidrag för utökad läkarkompetens i äldreomsorgen (49 miljoner)

- Statsbidrag för att öka antalet vårdplatser

• Förslag reviderad riktlinje In- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

• Godkännande av uppdragshandling inför revidering av inriktningsdokument för 

ungdomsmottagningarna

• Remissutskick Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter i Västra Götaland

• Återkoppling kring framtagande av länsgemensam medicinsk riktlinje för tillämpning 

av nationellt vårdprogram för palliativ vård

• Dialog - metod för prioritering av länsgemensamma utvecklingsområden som ska

resultera i en utvecklingsplan



Förslag till gemensam 
hantering av två 
statsbidrag riktade till 
regionen: 
- Statsbidrag för utökad 

läkarkompetens i äldreomsorgen 
(49 miljoner)

- Statsbidrag för att öka antalet 
vårdplatser 
(70 miljoner) 

Föredragande: Annette Trenge Jarlshammar, VGR, 

Susanne Lidén, VGR.

• Diskussion fördes om de olika förslagen och 

förhållningssätt kring kort tidsperspektiv för att 

hantera statsbidragen.

Inget ställningstagande till förslaget gjordes på 

mötet. Vidare samtal ska föras mellan ordförande 

och vice ordförande i VVG.



Förslag reviderad 
riktlinje In- och 
utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård 

Föredragande: Malin Swärd, VästKom, Lena Arvidsson, 
VGR.

• Synpunkter från totalt 27 kommuner/VGR

• Synpunkter på bland annat HUR:et, dvs information 

som finns beskrivet i rutinen för in- och utskrivning.

• Innehållet har inte förändrats i sak.

Ställningstagande: VVG ställer sig bakom förslag 

reviderad riktlinje In- och utskrivning från sluten hälso-

och sjukvård.



Syfte

Syftet med revideringen av riktlinjen är att den ska följa den 
reviderade överenskommelsen för in-och utskrivningsprocessen 
och den nya riktlinjen för SIP-processen. 

Revideringen syftar också till att processens olika delar ska bli 
tydligare och mer lättlästa. 

OBS! Utdrag ur presentationsmaterial



Arbetsprocess

6

Nuvarande riktlinje förlängdes till 2022-12-31 av VVG våren 
2021

1. Gällande överenskommelsen och riktlinjen utvärderades 
2020/2021

2. Riktlinjen reviderades under 2021

3. Synpunkter på reviderat förslag har inhämtats under våren 
2022

4. VVG föreslås ställa sig bakom nytt förslag vid möte 8 juni

OBS! Utdrag ur presentationsmaterial



Genomförda förändringar  
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• Vissa delar har flyttats från en rubrik till en annan

• Några texter har omformulerats 

• Andra har ersatts av länkar till originaldokument

• Processerna har fått nya namn som bättre beskriver dem

• Processbilderna har justerats något

OBS! Utdrag ur presentationsmaterial



Genomförda förändringar
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• Länkar är tillagda

• Öppenvården - förtydliga att det är regionens öppenvård

• Kommunal hälso- och sjukvård - ändra till kommunal 

primärvård

• Utskrivningsprocessen kan fortgå och patienten kan bli 

utskrivningsklar även om patienten är på permission

OBS! Utdrag ur presentationsmaterial



Godkännande av 
uppdragshandling 
inför revidering av 
inriktningsdokument 
för ungdoms-
mottagningarna

Föredragande: Catharina Sundström, VästKom, Ulrika 

Söderlund, VGR.

• Inriktningsdokumentet för ungdomsmottagningarna i 

Västra Götaland behöver revideras och i och med det 

göras om till ett samverkansavtal.

• Arbetet föreslås pågå under augusti 2022 – mars 

2023.

• Tillbaka för beslut av samverkansavtal i mars 2023.

Ställningstagande: VVG ställer sig bakom förslag till 

uppdragshandling för revidering av 

inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i 

Västra Götaland.



Remissutskick 
Samverkansavtal för 
familjecentraler och 
familjecentralsliknande 
verksamheter i Västra 
Götaland 

Föredragande: Catharina Sundström, VästKom, Brita 
Lindahl, VGR.

• Avtalet gäller under perioden 2023-06-01 – 2025-12-

31.

• På remiss till berörda nämnder och styrelser inom 

Västra Götalandsregionen och kommunerna: 2022-

08-01 – 2022-10-31

• Svar lämnas i webbformulär uppdelat på avsnitt och 

med möjlighet till att lämnaövergripande synpunkter

Ställningstagande: VVG noterar informationen.



OBS! Utdrag ur presentationsmaterial

Samverkansavtal - remissversion
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Avtalsparter:

Samverkansavtalet gäller samtliga 49 kommuner i Västra 
Götaland samt Västra Götalandsregionen.

Samverkansavtalet ska ses som ett gemensamt 
styrdokument mellan huvudmännen. 

Avtalet är en miniminivå för den lokala samverkan, där 
lokal nivå har möjlighet att göra överenskommelser i 
samverkan utöver det som omfattas i detta 
samverkansavtal. 



OBS! Utdrag ur presentationsmaterial

Efter remissomgången

Slutgiltigt ställningstagande och 
rekommendation av SRO till huvudmännen är 
planerat att ske i början av 2023.

Samverkansavtalet bör sedan antas av 
huvudmännen under våren för att kunna träda i 
kraft från 2023-06-01.



Återkoppling kring 
framtagande av 
länsgemensam 
medicinsk riktlinje 
för tillämpning av 
nationellt 
vårdprogram för 
palliativ vård

Föredragande: Carina Mannefred, VGR, Ingela 
Sunneskär, VästKom.

• Uppdraget har pågått sedan september.

• Kunskapsrådet är styrgrupp, en beredningsgrupp 

med processledare, Arbetsgrupp samt en 

arbetsgrupp med representanter från alla vårdgivare 

jobbar med uppdraget.

• Diskussion kring tidplan. 

Ställningstagande: VVG noterar informationen.



OBS! Utdrag ur presentationsmaterial

Nuvarande status 

• Första utkast håller på att skrivas

• Eget dokument med GAP- analys och konsekvensbeskrivning

• Fokuserar på fem områden:
• Tidig integrering

• Palliativa vårdens dimensionering

• Samverkan 

• Fortbildning 

• Samtal med patient och närstående, viktigt att belysa 

• Förutsättningar 

• Synpunktshantering under sommaren, till samverkanspartner

• Tidplan för remissutskick och beslutsrunda 



Dialog - metod för 
prioritering av 
länsgemensamma 
utvecklingsområden 
som ska
resultera i en 
utvecklingsplan

Föredragande: Anki Schutz, VGR, Malin Swärd, 
VästKom.

• Metod för prioritering av identifierade 
utvecklingsområden.

• Principer för hur utvecklingsarbete ska resurssättas

Ställningstagande: VVG noterar informationen.



Prioriteringar och avvägningar
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• Hur skulle en lösning på vårt utvecklingsområde påverka den 
enskilde individen/patient? Vilket värde skulle det kunna ge?

• Vilka effekter kan ett arbete kring utvecklingsområdet tänkas få 
på samverkan? Positiva/negativa.

IndividenSamverkan

OBS! Utdrag ur presentationsmaterial



OBS! Utdrag ur presentationsmaterial

Är utvecklingsområdet relevant, görbart, 
betydelsefullt och engagerande?

 Patientnytta

 Patientsäkerhet

 Resurseffektivt

 Länsgemensam nytta

 Parkera?

Är området 

viktigt?

Enligt vem?

Vem bryr sig? 



Principer för hur utvecklingsarbetet ska 
resurssättas
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• Nivån/storleken på uppdraget påverkar resurssättningen

• T.ex. behovsinventering inför ett uppdrag

• Uppdragshandlingar ska innehålla både gruppsammansättning 
och tidsåtgång

• Nyttja statsbidrag?

OBS! Utdrag ur presentationsmaterial



OBS! Utdrag ur presentationsmaterial

Utvecklingsområden av strategisk betydelse

Ledning och styrning

•Ledning och styrning

 Länsgemensam uppföljning och analys 

 Länsgemensamt utvecklingsarbete 

Förändra och utveckla 
arbetssätt i samverkan

Öka hälsofrämjande och förebyggande insaster

Utveckla personcentrerat arbetssätt

 Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen

 Stärk kontinuitet och samordning mellan huvudmännen

Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering

Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet

Stärka grundläggande 
förutsättningar i 

samverkan

•Stärka förutsättningarna för digitala hjälpmedel/välfärdsteknik

 Stärka förutsättningar för gemensam vårdinformation

 Stärka kunskapsstyrning och kompetensutveckling i samverkan

 Stärka kompetensförsörjning

 Stärka förutsättningarna för verksamhetsutveckling och implementering



Förslag på prioriteringar hösten 2022
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• Stärk kontinuitet och samordning mellan huvudmännen
• Egenvård

• Samsjuklighetsutredningen

• Stärka kunskapsstyrning och kompetensutveckling i samverkan
• Gemensam kompetensutveckling

• Stärka kompetensförsörjning



Kommande möten

8 september, kl. 09.00-11.00
5 oktober, kl. 09.00-11.00 
10 november, kl. 09.00-11.00
7 december, kl. 09.00-11.00



Den här presentationen tas fram direkt efter 
möte för Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

ANVÄND PRESENTATIONEN FÖR ATT

Få en kort sammanställning 

av vad VVG tog ställning till i 

nära anslutning till mötet. 

Presentera vad VVG 

tog ställning till i 

andra sammanhang.

Alla sammanställningar och mötesanteckningar från VVG

FÅ LÖPANDE NYHETER OM VÅRDSAMVERKAN 
DIREKT I DIN MAILKORG

Prenumerera här!

https://www.vardsamverkan.se/organisation/vardsamverkan-vastra-gotaland/
https://www.vardsamverkan.se/nyheter/prenumerera-pa-nyheter-fran-vardsamverkan.se/

